ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE
SANTA CRUZ DO XINGU
CNPJ: 04.178.518/000
PROCESSO LICITATÓRIO N° 009/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2019
EDITAL
1 – DO PREÂMBULO
1.1. A Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Xingu-MT, com endereço à Avenida 14 de
setembro, s/n°, Bairro Centro, Santa Cruz do Xingu, CEP: 78.664-000, inscrita no CNPJ:
04.178.518/0001-70, por meio do seu pregoeiro Senhor ASTOR ALBRECHT e respectiva equipe
de apoio, designado pela Portaria nº 002/2019, de 02.01.2019, torna público para conhecimento
dos interessados que realizará licitação modalidade PREGÃO na forma PRESENCIAL, do tipo
MENOR PREÇO POR ITEM, com obediência a Lei nº.10.520 de 17 de Julho de 2002, Lei
Complementar nº 123/2006, aplicando-se subsidiariamente, no couber, as disposições da Lei
Federal nº. 8.666/93, de 21 de Junho de 1993, e alterações posteriores; Decreto Federal 3.555 de
08 de Agosto de 2000 que regulamenta o Pregão e demais condições fixadas neste instrumento
convocatório.
Data da abertura da sessão pública: 16 de Abril de 2019.
Credenciamento: 8h30 min. até às 9h00 min. (horário oficial de Brasília
Recebimento dos envelopes: 9h00 min. (horário oficial de Brasília
Local: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Xingu/MT.
Endereço: Avenida 14 de Setembro, s/n, Centro, Santa Cruz do Xingu/MT.
Tipo de Licitação: Menor Preço por Item
Os Envelopes de PROPOSTA DE PREÇOS E HABILITAÇÃO serão recebidos pelo Pregoeiro
em Sessão Pública marcada para o dia, hora e endereço supracitados.
2 – DO OBJETO
2.1 - O presente Pregão Presencial tem por Objeto a AQUISIÇÃO DE VEICULO
AMBULÂNCIA TIPO A PARA O MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO XINGU-MT, de
acordo com as especificações descritas no presente Edital e seus anexos.
2.1.1. - O termo de referência elaborado conforme Proposta de Aquisição/Material Permanente nº
da Proposta: 5107741712211258830 celebrado entre Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Xingu
e Fundo Nacional de Saúde – Ministério de Saúde – Governo Federal.
3 – DA PARTICIPAÇÃO
3.1. Poderão participar deste certame as empresas interessadas, que atenderem a todas as
exigências deste edital e de seus anexos e que tenham ramo de atividade pertinente ao objeto
licitado;
3.2. Sob pena de desclassificação, os interessados em participar do presente certame deverão
trazer a documentação original ou fotocópias das mesmas autenticadas por cartório ou pelo
Pregoeiro ou membro da Equipe de Apoio desta Prefeitura Municipal;
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3.2.1. Só serão aceitas cópias legíveis;
3.2.2. Não serão aceitos documentos com rasuras;
3.2.3. O Pregoeiro e a Equipe de Apoio reservam-se o direito de solicitar o original de
qualquer documento, sempre que tiver dúvida e julgar necessário.
3.3. O representante do licitante deverá comprovar, na sessão pública, a existência dos
necessários poderes para a formulação de propostas e para a prática de todos os demais atos
inerentes ao certame;
3.3.1. Se a empresa se fizer representar pelo seu proprietário, deverá este apresentar
documento que comprove tal condição;
3.3.2. Caso seja designado outro representante, este deverá estar devidamente habilitado
através de procuração particular, ou Termo de Credenciamento, estabelecendo poderes para
representar o licitante, expressamente quanto à formulação de lances verbais e à prática de
todos os demais atos inerentes ao pregão.
3.4. Os primeiros trinta minutos do horário para abertura das propostas serão dedicados para
credenciamento das empresas licitantes, só podendo ser credenciadas aquelas que já estiverem
presentes no momento da abertura da sessão pública;
3.5. Os prazos de validade dos documentos apresentados serão aqueles constantes de cada
documento ou os estabelecidos em lei;
3.6.

Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:
3.6.1. Que se encontrem sob falência, concurso de credores, dissolução ou liquidação;
3.6.2. Reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;
3.6.3. Empresas estrangeiras que não funcionem no país;
3.6.4. Sociedades Cooperativas.
4 – DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

4.1. Decairá do direito de pedir esclarecimentos ou impugnar os termos deste Edital aquele que
não o fizer até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a realização do Pregão apontando
de forma clara e objetiva as falhas ou irregularidades que entende viciarem o mesmo. Sendo que as
petições deverão ser protocolizadas, devidamente instruídas (assinatura, endereço, razão social e
telefone para contato), junto ao Setor de Compras, Contratos e Licitações da Prefeitura Municipal
de Santa Cruz do Xingu - MT.
4.2. Se a impugnação ao edital for reconhecida e julgada procedente, serão corrigidos os vícios e,
caso a formulação da proposta seja afetada, nova data será designada para a realização deste
certame;
4.3. A ocorrência de impugnação de caráter meramente protelatório, ensejando assim o
retardamento da execução do certame, a autoridade competente poderá, assegurado o contraditório
e a ampla defesa, aplicar a pena estabelecida no artigo 7º da Lei nº 10.520/02.
4.4. Quem impedir, perturbar ou fraudar, realização de qualquer ato do procedimento licitatório,
incorrerá em pena de detenção de (dois) a 03 (três) anos e multa, nos termos do artigo 93 da Lei
8666/93, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
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5 – DO CREDENCIAMENTO
5.1 - No horário e local, previstos no preâmbulo deste edital, cada Instituição Financeira poderá
credenciar apenas um representante (Anexo I), que deverá identificar-se junto ao Pregoeiro,
quando solicitado, exibindo a respectiva cédula de identidade ou documento equivalente e
comprovando, por meio de instrumento próprio, poderes para formulação de propostas (lances
verbais), oferta de preço e para a prática dos demais atos inerentes ao certame.
5.2 - Se a Instituição for representada por procurador, faz-se necessário o credenciamento através
de outorga por instrumento público ou particular, neste último caso, com firma reconhecida em
cartório, com menção expressa de que lhe confere amplos poderes, inclusive para formular ofertas
e lances de preços, para o recebimento de intimações e notificações, desistência ou não de
recursos, bem como demais atos pertinentes ao certame.
5.3 - Deverá acompanhar a Procuração cópia do Ato Constitutivo (contrato social, registro e outros
documentos legalmente aceitos), a fim de demonstrar que o outorgante possui poderes para tal.
5.4 - Fazendo-se representar a licitante pelo seu sócio-gerente, diretor ou proprietário, deverá
comprovar ser o responsável legalmente, podendo assim assumir obrigações em decorrência de tal
investidura.
5.5 - Caso haja a substituição do representante, deverá o novo representante, exibir documentos
probatórios de sua atual condição, para que a licitante possa participar das demais fases do
procedimento licitatório.
5.6 - Cada credenciado poderá representar apenas uma instituição licitante.
5.7 - A falta ou incorreção dos documentos mencionados nos itens 5.2. e 5.3. não implicará a
exclusão da instituição em participar do certame, mas impedirá o representante de manifestar-se na
apresentação de lances verbais e demais fases do procedimento licitatório, enquanto não suprida a
falta ou sanada a incorreção.
5.8. O documento de credenciamento, com a apresentação da respectiva cédula de identidade ou
documento equivalente com foto, e a declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação
(Anexo III), deverão vir FORA DOS ENVELOPES DE PROPOSTA DE PREÇOS E
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, sendo apresentados ao Pregoeiro quando solicitados.
5.9. Os documentos de credenciamento serão retidos pelo pregoeiro e equipe de apoio e juntados
ao processo licitatório.
6 – DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES.
6.1. Declarada aberta a sessão pelo Pregoeiro, o representante da licitante entregará os dois
envelopes não transparentes e lacrados, um contendo a proposta de preços e outro os documentos
de habilitação, independentemente de credenciamento, não sendo aceita, a partir desse momento, a
participação de novos licitantes.
6.2. O envelope contendo a Proposta de Preços deverá ter expresso, em seu exterior, as seguintes
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informações:
Envelope nº. 01 – Proposta de Preços
Ao Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Xingu – MT
Pregão Presencial nº. ..../2019
Data e hora da abertura: ...../..../2019
....... : ..... HORAS
Razão Social: .......................................................................................
Endereço completo da licitante ........................................................
CNPJ....................................... INSC. EST............................................
6.3. O envelope contendo os Documentos de Habilitação deverá conter expresso em seu exterior,
as seguintes informações:
Envelope nº. 02 – Documentos de Habilitação
Ao Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Xingu – MT
Pregão Presencial nº. ..../2019
Data e hora da abertura: ...../..../2019
....... : ..... HORAS
Razão Social: .......................................................................................
Endereço completo da licitante ........................................................
CNPJ....................................... INSC. EST............................................
6.4. A proposta de preços deverá ser gerada preferencialmente por meio do sistema
MEDIADOR, que será fornecido aos participantes pelo Setor de Licitações da Prefeitura
Municipal de Santa Cruz do Xingu – MT, ao passo que a proposta deverá ser entregue em
papel (meio físico), devidamente assinada, bem como em mídia digital do tipo CD ou DVD
com o arquivo a ser gerado pelo sistema MEDIADOR.
6.5. Utilizado o sistema MEDIADOR, caso as empresas participantes não consigam
apresentar a mídia digital (CD ou DVD) com o arquivo referente a proposta de preços no dia
da abertura das propostas, o mesmo poderá ser entregue em até 48 horas após a data de
abertura das propostas de preços, com os devidos valores atualizados.
6.6. A presente ferramenta (sistema MEDIADOR) trata-se apenas de um facilitador para
tornar o procedimento de apuração da licitação mais rápida e dinâmica.
7 – DO ENVELOPE Nº. 01 – PROPOSTA
7.1. A proposta deverá ser emitida em 01 (uma) via, suas folhas devem ser numeradas e
rubricadas, sendo a última datada e assinada por pessoa com poderes para assumir obrigações em
nome da empresa (proprietário, dirigente, sócio-gerente ou mandatário), redigida com clareza, sem
emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição
que induza a classificação a ter mais de um resultado e, ainda, contendo:
7.1.1. Uma única cotação, contendo preços unitários e totais, em moeda corrente nacional,
expressos em algarismos fracionados até o limite dos centavos (duas casas decimais após a
vírgula) e por extenso. Em caso de divergência entre os valores unitários e totais, serão
considerados os primeiros, e entre os valores expressos em algarismo e por extenso, será
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considerado este último. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas
as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as
despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o objeto da presente licitação;
7.1.2. O Prazo de eficácia da proposta, o qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias
corridos, a contar da data de sua apresentação. A proposta que omitir o prazo de validade
será considerada como válida pelo período de 60 (sessenta) dias a contar da data de sua
apresentação.
7.2. Os valores ofertados devem ser compatíveis com os preços praticados no mercado sob pena de
desclassificação da proposta;
7.3. O valor será fixo e irreajustável durante a vigência do contrato, ressalvada a hipótese da alínea
‘d’ do inciso II do artigo 65 da Lei nº. 8666/93.
7.4. Caso ocorra variação nos preços, a contratada poderá formular solicitação ao Município,
devidamente acompanhada de documentos que fundamentem a procedência do pedido.
7.5. O Pregoeiro poderá, caso julgue necessário, solicitar maiores esclarecimentos sobre a
composição dos preços propostos.
8 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
8.1. O julgamento das propostas será objetivo, pelo tipo de licitação menor preço, de acordo com o
critério de menor lance ofertado, observadas todas suas demais condições estabelecidas neste
edital e seus anexos, na forma da lei.
8.2. O empate entre dois, ou mais, licitantes ocorrerá somente quando houver igualdade de preço
entre as propostas escritas e quando não houver lances para definir o desempate.
8.2.1. Neste caso, o desempate ocorrerá por meio de sorteio a ser realizado durante a sessão
do presente Pregão.
8.3. No dia e horário estabelecido neste Edital, o Pregoeiro fará a abertura da sessão, recebendo
primeiramente da empresa interessada, ou de seu representante, o documento para
credenciamento, conforme modelo constante do ANEXO I, fora dos envelopes de proposta e
habilitação;
8.4. Não será admitida a atuação de um representante para duas ou mais empresas;
8.5. Terminada a fase de credenciamento, o Pregoeiro passará para a abertura dos envelopes de
propostas de preços, com a finalidade de verificar se as propostas estão em conformidade com as
exigências estabelecidas neste Edital, desclassificando aquelas que se encontrarem em
desconformidade ou incompatíveis;
8.6. Após a análise das propostas pelo Pregoeiro e membros da equipe de apoio, os participantes,
através de seus representantes, darão visto em todas as propostas apresentadas;
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8.7. Em seguida, passar-se-á à oferta de lances verbais, em valores sucessivos e decrescentes para
o objeto a ser adquirido, considerando-se o menor preço;
8.8. Poderão ofertar lances as licitantes detentoras das propostas classificadas com preços até 10%
(dez por cento) superiores ao preço do autor da oferta mais baixa, até a proclamação do vencedor;
8.9. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas anteriormente, poderão os
autores das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecerem novos lances verbais e
sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos;
8.10. O Pregoeiro convidará individualmente as licitantes classificadas, de forma sequencial, a
apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, em
ordem decrescente de valor. Dos lances ofertados não caberá retratação;
8.11. A desistência da apresentação de lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro importará
na perda do direito de apresentar novos lances verbais e na manutenção do último preço
apresentado pela licitante;
8.12. Durante a etapa de lances verbais, o Pregoeiro monitorará os preços ofertados, de modo a
desclassificar propostas inexequíveis ou com preço excessivo;
8.13. Encerrada a fase de lance, o Pregoeiro procederá à abertura do envelope contendo os
documentos de habilitação da licitante que apresentou a melhor proposta, verificando a sua
habilitação ou inabilitação;
8.14. Caso a licitante classificada em primeiro lugar seja inabilitada, o Pregoeiro examinará a
habilitação das licitantes com as ofertas subsequentes e a qualificação destas, na ordem de
classificação, até a apuração de uma proposta que atenda aos requisitos do Edital, sendo vedada a
inclusão posterior de informações ou documentos que deveriam constar originariamente da
proposta ou da documentação de habilitação.
8.15. A licitante vencedora, terá o prazo de até 1 (um) dia útil a contar da convocação para
apresentar nova planilha com a recomposição dos preços apresentados na fase de lances em
valores unitários e totais.
9 – ENVELOPE Nº. 02 – DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO
9.1. Os documentos de habilitação deverão ser apresentados em uma via, em envelope fechado
identificado na forma do item 6.3, devendo conter a documentação a seguir listada:
9.2. Habilitação Jurídica:
9.2.1. Cédula de identidade e CPF do(s) sócio(s);
9.2.2. Registro comercial, no caso de empresa individual;
9.2.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de
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documentos de eleição de seus administradores;
9.2.3.1. Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva.
9.2.4. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis lucrativos, acompanhada de prova
de diretoria em exercício, devidamente registrada no órgão competente;
9.2.5. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão
competente, quando a atividade assim o exigir.
9.3. Regularidade Fiscal e Trabalhista:
9.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda
(CNPJ);
9.3.2. Certidão conjunta que comprove a não inscrição na Dívida Ativa da União e Regularidade
de Tributos Federais, inclusive quanto as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do
parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991;
9.3.3. Certidão de Regularidade de Tributos Municipais, expedida pela Prefeitura do domicílio
tributário da licitante;
9.3.4. Certidão Negativa ou Positiva com efeito de Negativa de Débito Fiscal Estadual (CND),
emitida pela Secretaria de Estado de Fazenda do domicílio tributário da licitante;
9.3.5. Certidão de Regularidade do FGTS - CRF, emitida pela Caixa Econômica Federal;
9.3.6. Certidão Negativa de Débito Trabalhista, emitida pelo Superior Tribunal do Trabalho
(www.tst.jus.br);
9.3.7. A prova de regularidade deverá ser feita por Certidão Negativa ou Certidão Positiva com
efeitos de Negativa.
9.4. Qualificação Econômico-Financeira
9.4.2 Apresentar balanço patrimonial e demonstrações contábeis (ou balanço de abertura para a
empresa que iniciou suas atividades neste ano), já exigíveis e apresentados na forma da lei,
assinados pelo Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no
Conselho Regional de Contabilidade, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais, quando encerrados há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, tomando como base a variação, ocorrida no período,
do ÍNDICE GERAL DE PREÇOS - DISPONIBILIDADE INTERNA - IGP-DI, publicado pela
Fundação Getúlio Vargas - FGV ou outro indicador que o venha substituir que comprovem a boa
situação financeira da licitante, avaliada pelos Índices de Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), os quais deverão ser maior que 1(um), resultantes da aplicação das fórmulas
abaixo:
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ATIVO TOTAL
SG = ---------------------------------------------------------------------------PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE
ATIVO CIRCULANTE
LC = -------------------------------------PASSIVO CIRCULANTE

9.4.2.1. As empresas que apresentarem de Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG) igual ou
menor do que um quando de sua habilitação, em vista dos riscos para a administração, deverão
comprovar capital social no valor mínimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da
contratação, admitida a atualização para a data de apresentação da proposta mediante índices
oficiais.
9.4.2. Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
jurídica, com data não superior a 90 (noventa) dias da data limite para recebimento das
propostas, se outro prazo não constar do documento.
9.5. Outros Documentos
9.5.1. Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante,
assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, na
forma do artigo 32, § 2º, da Lei n. 8.666/93, conforme ANEXO III do presente Edital;
a) No caso de microempresa e empresa de pequeno porte que, nos termos da LC nº 123/2006
e Lei Municipal n° 240/2009, possuir alguma restrição na documentação referente à
regularidade fiscal, esta deverá ser mencionada, como ressalva, na supracitada declaração.
b) A microempresa ou empresa de pequeno porte que usufruir dos benefícios de que trata a
LC 123/2006 e Lei Municipal n° 240/2009 deverá apresentar, na forma da lei, juntamente
com os documentos de habilitação, e declaração de que não se encontra em nenhuma das
situações do § 4º do art. 3º da LC 123/2006.
9.5.2. Declaração assinada por representante legal do licitante de que não outorga trabalho
noturno, perigoso ou insalubre aos menores de 18 (dezoito), e qualquer trabalho a menores de 16
(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (catorze) anos (inciso XXXIII do
art. 7° da Constituição Federal), conforme ANEXO II do presente Edital.
9.6 – Disposições Gerais da Habilitação
9.6.1. Será considerado habilitado o licitante que apresentar os documentos relacionados nos itens
9.1 a 9.5.2.
9.6.1.1. O licitante que declarar que cumpre os requisitos de habilitação e não cumpri-los, será
inabilitado e estará sujeito às penalidades previstas no Item 16 deste Edital.
9.6. Constituem motivos para inabilitação do licitante:
9.6.1. a não apresentação da documentação exigida para habilitação;
9.6.2. a apresentação de documentos com prazo de validade vencido;
9.6.3. a apresentação de documentos comprobatórios da regularidade fiscal referente à filial;
9.6.4. a substituição dos documentos exigidos para habilitação por protocolos de requerimento de
certidão;
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9.6.5. o não cumprimento dos requisitos de habilitação.
9.7. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer
processo de cópia autenticada por Cartório competente ou, excepcionalmente, pelo pregoeiro ou
um dos membros da equipe de apoio, ou por publicação em órgão de imprensa oficial, ou ainda,
extraída via internet.
9.7.1. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração
aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de
apresentação das propostas.
9.7.2. Os documentos poderão preferencialmente ser apresentados ordenadamente, numerados
seqüencialmente por item da habilitação, de modo a facilitar sua análise.
9.8. Se a documentação de habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto na Lei Complementar
123/2006 e na Lei Municipal n° 240/2009.
9.9. Poderá o Pregoeiro declarar erro formal, desde que não implique desobediência à legislação e
for evidente a vantagem para a Administração, devendo também, se necessário, promover
diligência para dirimir a dúvida.
9.10. Constatando através da diligência o não atendimento ao estabelecido, o Pregoeiro
considerará o proponente inabilitado e prosseguirá a sessão.
9.11. Todos os documentos de habilitação das licitantes participantes do certame serão retidos, até
a finalização do processo licitatório ou sendo que os licitantes se manifestarem sobre a intenção de
interpor recursos administrativos ou desde que esses estejam implicados na questão.
9.12. Aquele que ensejar declaração falsa, ou que dela tenha conhecimento, nos termos do artigo
299 do Código Penal, ficará sujeito às penas de reclusão, de um a cinco anos, se o documento é
público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é particular, independente da
penalidade estabelecida no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02.
9.13. Constatado o atendimento das exigências de habilitação fixadas neste edital, o licitante – 1º
classificado – será declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.
9.14. Se a oferta do 1º (e, dependendo o caso, do 2º), classificado(s) não for aceitável ou se o
licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a oferta subseqüente,
verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente, na ordem de
classificação, e, assim sucessivamente, até a apuração de uma licitante (duas, conforme o caso)
que atenda(m) ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o
objeto do certame.
10. DA PARTICIPAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE.
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10.1. Nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, as
microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para
efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.
10.1.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o
prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério
da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito
de certidão negativa. Eventual interposição de recurso contra a decisão que declara o
vencedor do certame não suspenderá o prazo supracitado.
10.2. A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem 10.1.1, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666,
de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar para nova sessão pública os
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para contratação, ou revogar a licitação.
10.3. A micro-empresa ou empresa de pequeno porte que usufruir dos benefícios de que trata a Lei
Complementar n. 123/2006 deverá apresentar, na forma da lei, juntamente com os documentos
de habilitação, a declaração de que não se encontra em nenhuma das situações do §4º do art. 3º do
dispositivo supracitado, conforme modelo constante do ANEXO II
11. DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO.
11.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a
intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação
das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar as
contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente,
sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
11.2. A falta de manifestação imediata e motivada dos licitantes importará a decadência do direito
de recurso;
11.3. Os recursos interpostos e as respectivas contrarrazões serão deliberados pelo Prefeito
Municipal, após apreciação pelo Pregoeiro no prazo de 05 (cinco) dias úteis;
11.4. O acolhimento do recurso importará na invalidação exclusivamente dos atos insuscetíveis de
aproveitamento;
11.5. O recurso interposto contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo;
11.6. Na ocorrência de manifestação ou interposição de recurso de caráter meramente protelatório,
ensejando assim o retardamento da execução do certame, a autoridade competente poderá
assegurado o contraditório e a ampla defesa, aplicar a pena estabelecida no artigo 7º da Lei nº
10.520/02 e legislação vigente.
11.7. Não havendo recurso, o Pregoeiro fará imediatamente a adjudicação do objeto da licitação ao
proponente declarado vencedor e encaminhará o processo para homologação do Prefeito
Municipal;
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11.8. Em havendo recurso, o Pregoeiro encaminhará o processo ao Prefeito Municipal para
deliberar sobre o mesmo. Após a deliberação, o Prefeito fará a homologação e a adjudicação ao
licitante vencedor.
12 - DOS PRAZOS, CONDIÇÕES E DO LOCAL DE EXECUÇÃO DO OBJETO DA
LICITAÇÃO E OBRIGAÇÃO DAS PARTES.
12.1 - Caberá a Contratada:
12.1.1 - Entregar dos itens objeto desta licitação observará o prazo de até 60 (sessenta) dias após a
assinatura do contrato e solicitação feito pela Secretaria Municipal de Saúde;
12.1.2 - A despesa referente ao objeto desta licitação vai correr por conta da Contratada, bem
como as despesas de seguros, transporte, tributo, encargos trabalhistas e previdenciários
decorrentes do fornecimento;
12.2 - Caberá ao Contratante;
12.2.2 - Receber e conferir o objeto;
12.2.3 - Recusar o objeto que não estiver de acordo com as especificações;
12.2.4 - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada.
13. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO.
13.1 - O objeto da presente licitação deverá ser executado após a assinatura do contrato, mediante
acompanhamento de um responsável designado pela autoridade competente.
13.1.1 - Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:
a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua
substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação
ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis.
13.2 - Em sendo detectado vícios ou defeitos, o contratado será notificado para corrigi-los no
prazo estipulado pela Secretaria Municipal de Saúde.
13.3 - A notificação interromperá o prazo de recebimento, passando a contar a partir da nova
execução do objeto.
13.4 - A notificação ao contratado sobre vícios ou defeitos será realizada pela pessoa, comissão ou
chefia da unidade responsável pelo recebimento dos serviços.
14 – DA FORMA DE PAGAMENTO
14.1. O pagamento deverá ser efetuado pelo CONTRATANTE em favor da CONTRATADA
mediante autorização e encaminhamento das referidas Notas Fiscais originais ao Setor Contábil, e
findado todo o processo de empenho e liquidação, e emissão da ordem de pagamento pelo
financeiro até o 15º dia útil do mês subseqüente.

Av. 14 de Setembro - S/N – Centro - Santa Cruz do Xingu – MT - CEP: 78664-000
Fone: (66) 3594-1057/1304 - E-mail: scxlicitacao@gmail.com

ADM: 2017-2020

ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE
SANTA CRUZ DO XINGU
CNPJ: 04.178.518/000
14.2. Os pagamentos serão efetuados nas modalidades de deposito bancário devendo a Licitante
indicar o número de sua conta corrente, agência, e banco correspondente ou receber na tesouraria
da Prefeitura.
14.3. Caso constatado alguma irregularidade nas Notas Fiscais/Faturas, estas serão devolvidas a
CONTRATADA, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição,
contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.
14.4. As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de
responsabilidade da CONTRATADA.
14.5. O pagamento somente será realizado mediante apresentação dos documentos
necessários para comprovação da manutenção dos requisitos de habilitação, em especial as
certidões que comprovem a regularidade fiscal:
14.5.1. Certidão Negativa de Débitos – CND, referente às contribuições previdenciárias e às de
terceiros;
14.5.2. Certificado de Regularidade de Situação do FGTS – CRF;
14.5.3. Certidões Negativas de Débitos junto às Fazendas Estadual e Federal, do domicílio sede da
licitante vencedora;
14.5.4. Certidão Negativa de Débito Trabalhista, emitida pelo Superior Tribunal do Trabalho
(www.tst.jus.br).
15 – DAS FONTES DE RECURSOS
15.1. As despesas decorrentes dos produtos adquiridos com base na presente licitação correrão
do por conta do Tesouro Municipal e Proposta de aquisição nº 5107741712211258830 celebrada
entre Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Xingu e Fundo Nacional de Saúde – Ministério de
Saúde – Governo Federal.
15.2. Dotação Orçamentária:
15.2.1. – 328 04.002.10.302.0018.1058.449052.00000 – Equipamentos e Material Permanente
15.2.2. - Despesa atribuída a Secretaria Municipal de Saúde de Santa Cruz do Xingu-MT
16 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
16.1. O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos do Edital e do futuro
contrato, sujeita a contratada, a juízo da administração, garantida a prévia e ampla defesa, a multa
moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento), sobre o
valor contratado, consoante o caput e § do art. 86 da Lei 8.666/93.
16.1.1. A multa, prevista neste item será descontada dos créditos que a contratada possuir
com o Contratante/Prefeitura, e pode cumular com as demais sanções administrativas
previstas.
16.2. Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a empresa Contratada estará sujeita as
seguintes penalidades, garantida a prévia defesa:
16.2.1. advertência por escrito;
16.2.2. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
a Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Xingu/MT, pelo prazo de 2 (dois) anos;
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16.2.3. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida sua
reabilitação, perante a Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Xingu/MT.
16.3. Serão publicadas no Jornal Oficial dos Municípios, Diário Oficial da União e Diário
Oficial de Contas TCE/MT as sanções administrativas previstas nesta seção, e inclusive a
reabilitação perante a Administração Pública.
17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
17.1. É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, realizar
operação de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a
inclusão posterior de documento ou informação que deveria estar contida no ato da sessão pública,
bem como relevar erros formais ou simples omissões em quaisquer documentos, para fins de
habilitação e classificação dos proponentes, desde que não firam o entendimento da proposta e o
ato não acarrete violação aos princípios básicos da licitação;
17.2. A Prefeitura Municipal reserva-se o direito de:
17.2.1. Revogar ou anular o certame sem que disto decorra, para os proponentes, o direito a
qualquer reembolso de despesas ou qualquer indenização.
17.3. Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de sua proposta e a
Prefeitura Municipal não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente
da condução ou do resultado do processo licitatório.
17.4. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
17.5. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização
do certame na data marcada, a sessão será redesignada para o dia, hora e local definido e
novamente publicada na Imprensa Oficial.
17.6. Os casos omissos serão solucionados diretamente pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio ou
autoridade competente, observados os preceitos de direito público e as disposições da legislação
aplicável;
17.7. A homologação do resultado desta licitação não gera direito à contratação, mas mera
expectativa de direito.
17.8. Quaisquer informações sobre a presente licitação que se fizerem necessárias serão prestadas
pelo Pregoeiro ou pela Equipe de Apoio até o 1º (primeiro) dia útil que anteceda a data fixada para
a abertura da sessão pública do presente Pregão, no horário compreendido das 7h00 minutos às
13h00 minutos, na Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Xingu, através do telefone (66) 35941000/1057
ou
pelo
e-mail:
scxlicitacao@gmail.com
e
pelo
site
https://sic.tce.mt.gov.br/123/assunto/listaPublicacao/id_assunto/927/id_assunto_item/3839
17.9. São partes integrantes deste Edital:
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17.9.1 -Anexo I – Termo de Credenciamento;
17.9.2 - Anexo II – Declaração que não se encontra em nenhuma das situações do § 4º do
art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.
17.9.3 - Anexo III Declaração do Cumprimento ao Disposto no Inciso XXXIII do Art. 7º
da Constituição Federal, que não emprega menor;
17.9.4 - Anexo IV – Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo Superveniente da
Habilitação;
17.9.5 - Anexo V – Declaração para Micro Empresa e Empresa de Pequeno Porte;
17.9.6 – Anexo VI – Termo de referência;
17.9.7 - Anexo VII – Minuta do Contrato.
Santa Cruz do Xingu-MT, 01 de Abril de 2019.

______________________________
ASTOR ALBRECHT
Pregoeiro Oficial
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ANEXO I
PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2019

TERMO DE CREDENCIAMENTO
(Papel Timbrado da Empresa)

A empresa (razão social) ___________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº
________________________, sediada na ________________________ (endereço completo), por
meio do presente Termo, credencia o Sr. (nome completo) ______________________, inscrito no
CPF sob o nº _______________________ e portador da Carteira de Identidade RG nº
________________, a participar da licitação instaurada pela Prefeitura Municipal de Santa Cruz
do Xingu/MT, sob a modalidade PREGÃO, de nº 008/2019, na forma PRESENCIAL, na
qualidade de representante legal, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome desta
empresa, podendo se manifestar, formular e rubricar propostas, ofertar lances, renunciar direitos,
interpor e desistir de recursos, assinar atas, ofertar lances, enfim praticar todos e quaisquer atos
necessários e inerentes ao certame.
Santa Cruz do Xingu/MT, ___ de ________de 2019.

____________________________________
Carimbo
Assinatura do representante legal da empresa
CNPJ da empresa
Prezado Licitante,
A carta escrita no modelo acima deverá ser entregue fora dos envelopes de Habilitação e
Proposta de preços, juntamente com uma cópia autenticada do Contrato Social ou Instrumento
de Procuração que comprove a legitimidade de poderes da pessoa que tiver assinado a
credencial.
Juntamente com a carta de credenciamento, entregar ao pregoeiro a cópia simples da cédula de
identidade do representante designado.
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ANEXO II
PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2019 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

MINUTA DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA-ME E EMPRESA DE PEQUENO
PORTE-EPP

(Papel Timbrado da Empresa)

Para fins de participação na Licitação (indicar o nº registrado no Edital), a (o) (Nome completo do
Proponente), CNPJ, sediada na (Endereço Completo), declara, sob as penas da Lei, que é
(microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme o caso), e que não se encontra em
nenhuma das situações do § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

Santa Cruz do Xingu/MT, ___ de _______de 2019.

____________________________________
Carimbo
Assinatura do representante legal da empresa
CNPJ da empresa
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ANEXO III
PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2019

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO CONSTITUCIONAL
(Papel Timbrado da Empresa)

A empresa (razão social) ___________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº
________________________, sediada na _______________________ (endereço completo),
declara, sob as penas da Lei, para os fins requeridos no inciso XXXIII, do artigo 7° da
Constituição Federal, consoante o que se estabeleceu no artigo 1°, da Lei n° 9.854, de 27 de
outubro de 1999, que não tem em seu quadro de empregados, menores de 18 anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, bem como em qualquer trabalho, menores de 16 anos, salvo na
condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

Santa Cruz do Xingu/MT, ___ de _______de 2019.

____________________________________
Carimbo
Assinatura do representante legal da empresa
CNPJ da empresa
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ANEXO IV
PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2019

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS
SUPERVENIENTES DA HABILITAÇÃO
(Papel Timbrado da Empresa)

A empresa (razão social) ___________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº
________________________, sediada na _______________________ (endereço completo),
declara, sob as penas da Lei e em conformidade com o Art. 32, parágrafo 2º da Lei nº 8.666/93,
que não existem fatos supervenientes a esta licitação que sejam impeditivos de sua habilitação
para este certame licitatório realizado pela Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Xingu/MT, sob
a modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, de nº 008/2019.

Santa Cruz do Xingu/MT, ___ de ________de 2019.

____________________________________
Carimbo
Assinatura do representante legal da empresa
CNPJ da empresa
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ANEXO V
PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2019

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA ME E EPP
(Papel Timbrado da Empresa)

A empresa (razão social) _______________________________________________, inscrita no
CNPJ

sob o nº _________________________________________________, sediada na

____________________________________ (endereço completo), para fim de participação no
certame licitatório realizado pela Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Xingu/MT, sob a
modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, sob o nº 008/2019, declara, sob as pena e em
conformidade com a Lei Complementar nº 123, de 14 de junho de 2006, que é
______________________________________________________ (Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte).

Santa Cruz do Xingu/MT, ____ de ________de 2019.

____________________________________
Carimbo
Assinatura do representante legal da empresa
CNPJ da empresa
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ANEXO VI
PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2019
TERMO DE REFERÊNCIA
LICITAÇÃO / MODALIDADE

PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2019

TIPO DE LICITAÇÃO/AVALIAÇÃO

MENOR PREÇO POR ITEM

DADOS DO SOLICITANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU – MT.
LOCALIZAÇÃO:
Av. 14 de Setembro, s/n°, Centro, Santa Cruz do Xingu – MT.
FONE: (66) 3594-1057/1000
1. OBJETO
1.1. Descrição:
AQUISIÇÃO DE VEICULO AMBULÂNCIA TIPO A PARA O MUNICÍPIO DE SANTA
CRUZ DO XINGU-MT. Conforme proposta de Aquisição/Material Permanente nº da Proposta:
5107741712211258830 celebrado entre Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Xingu e Fundo
Nacional de Saúde – Ministério de Saúde – Governo Federal, conforme especificações detalhadas
e quantidades constantes no termo de referência e anexos.
ITEM

01

QTD.

01

UNID.

DESCRIÇÃO DO VEÍCULO

Und.

Veículo tipo ambulância (simples remoção) 0 KM, ano correspondente
ao da emissão da nota fiscal ou ano da linha de produção correspondente,
montada em veículo tipo pick-up, bi combustível (gasolina/álcool),
motorização mínima 1.4, ar condicionado no compartimento do
motorista e do paciente, potência mínima 85cv; Air Bag duplo, com
ABS; tanque de combustível com capacidade mínima de 45 litros;
Direção hidráulica ou elétrica, cor branca, pneus tamanho mínimo roda
14; maca Retrátil em Alumínio com encosto reclinável de no mínimo 1,85
metros de comprimento, colchonete com perfil alto revestido com courvin
mais cinto de segurança, banco com acompanhante para duas pessoas
dom cinto de segurança, janela de comunicação e interfone de
comunicação, piso revestido em material resistente e antiderrapante,
suporte de soro e sangue sobre a cabeceira da maca, suporte de fixação
para cilindro de oxigênio de 07L, protetor de cárter, sinalizador com
sirene e adesivo de caracterização de ambulância composto por cruzes e a
palavra ambulância no capô e vidros laterais e vidros traseiros, a
iluminação do compartimento de atendimento deve ser de dois tipos
natural e artificial deverá ser no mínimo 04 luminárias instaladas no teto,
a iluminação externa deverá contar holofote tipo farol articulado
regulagem manual na parte principal do tipo barra linear ou em formato
de arco ou similar com modulo único. Dois sinalizadores na parte traseira
da ambulância na cor vermelha com frequências mínimas 90 flashes por
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minuto, painel elétrico interno deverá possuir duas tomadas para 12V
(DC), as tomadas elétricas deverão conter uma distância mínima de 31cm
de qualquer tomada de oxigênio. As portas devem ser dotadas de trinco
para impedir a abertura espontânea das mesmas durante o deslocamento.
Deverá possuir um armário para acomodação de equipamentos e
medicamentos, com todos os equipamentos exigidos pelo CONTRAN.
Anexar catálogo (ou cópia) com as especificações técnicas do produto
ofertado.

2.1. A futura e eventual aquisição é viável e pode ser considerado da maior conveniência, visto
que atenderá as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, bem como, servir no
deslocamento de pacientes em situação de urgência e emergência para as mais diversas regiões no
intuito de salvar vidas, além de representar economia para o município no que diz respeito à
manutenção e consumo.
3. DO LOCAL E DO PRAZO DE ENTREGA
3.1. A CONTRATADA observará o prazo de 60 (sessenta) dias corridos do contrato, para o
fornecimento dos equipamentos/materiais, promovendo, então, sua entrega em perfeita condição.
Só se admitirá a prorrogação deste prazo quando houver impedimentos que paralisem ou
restrinjam o normal andamento da entrega de equipamento e material permanente decorrente de
fatos alheios à responsabilidade da CONTRATADA, atentados e reconhecidos pela Administração
Municipal.
3.2. O item que integra o objeto contratado deverá ser entregue na sede do município de Santa
Cruz do Xingu-MT, mediante acompanhamento do responsável pelo Setor de Compras.
4.

MODO DE RECEBIMENTO

4.1. O objeto da presente licitação deverá ser entregue/Executado após a assinatura do contrato.
4.2. Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:
a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição
ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou
rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis.
4.3. Em sendo detectado vícios ou defeitos, o contratado será notificado para corrigi-los ou
substituir as mercadorias defeituosas no prazo de até 20 (vinte) dias.
4.4. A notificação interromperá o prazo de recebimento, passando a contar a partir da nova entrega
do objeto.
4.5. A notificação ao contratado sobre vícios ou defeitos será realizada pela pessoa, comissão ou
chefia da unidade responsável pelo recebimento do bem.
5.

FORMA DE PAGAMENTO

5.1. O pagamento deverá ser efetuado pelo CONTRATANTE em favor da CONTRATADA
mediante autorização e encaminhamento das referidas Notas Fiscais originais ao Setor Contábil, e
findado todo o processo de empenho e liquidação, e emissão da ordem de pagamento pelo
financeiro até o 15º dia útil do mês subsequente.
5.2. Os pagamentos serão efetuados nas modalidades de depósito bancário devendo a Licitante
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indicar o número de sua conta corrente, agência, e banco correspondente ou receber na tesouraria
da Prefeitura.
5.3. Caso constatado alguma irregularidade nas Notas Fiscais/Faturas, estas serão devolvidas a
CONTRATADA, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição,
contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.
5.4. As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de
responsabilidade da CONTRATADA.
5.5. O pagamento somente será realizado mediante apresentação dos documentos necessários
para comprovação da manutenção dos requisitos de habilitação, em especial as certidões que
comprovem a regularidade fiscal:
5.5.1. Certidão Negativa de Débitos – CND, referente às contribuições previdenciárias e às de
terceiros;
5.5.2. Certificado de Regularidade de Situação do FGTS – CRF;
5.5.3. Certidões Negativas de Débitos junto às Fazendas Estadual e Federal, do domicílio sede da
licitante vencedora;
5.5.4. Certidão Negativa de Débito Trabalhista, emitida pelo Superior Tribunal do Trabalho
(www.tst.jus.br).
5.6. A contratante deduzirá, por ocasião de cada pagamento, os impostos ou taxas que for da sua
competência reter, nos termos da respectiva legislação.
6. PENALIDADES
6.1. O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos deste instrumento
convocatório sujeita à contratada, a juízo da administração, garantida a prévia e ampla defesa, à
multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento),
sobre o valor contratado, consoante o caput e § do art. 86 da Lei 8.666/93.
6.2. A multa, prevista neste item será descontada dos créditos que a contratada possuir com o
Contratante/Prefeitura, e pode cumular com as demais sanções administrativas previstas.
6.3. Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a empresa Contratada estará sujeita as seguintes
penalidades, garantida a prévia defesa:
6.3.1. Advertência por escrito;
6.3.2. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Xingu/MT, pelo prazo de 2 (dois) anos;
6.3.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida sua reabilitação,
perante a Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Xingu/MT.
6.4. Serão publicadas no Jornal Oficial dos Municípios e Diário Oficial de Contas TCE/MT as
sanções administrativas previstas nesta seção, e inclusive a reabilitação perante a Administração
Pública.
7. REAJUSTE E REVISÃO DE PREÇOS
7.1. O valor será fixo e irreajustável durante a vigência do contrato, ressalvada a hipótese da alínea
‘d’ do inciso II do artigo 65 da Lei nº. 8666/93.
7.2. Caso ocorra variação nos preços, a contratada poderá formular solicitação ao Município,
devidamente acompanhada de documentos que fundamentem a procedência do pedido.
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7.3. Nos preços deverão estar inclusos todos os custos incidentes sobre o objeto, inclusive,
tributos, fretes e seguros.
8. EXIGÊNCIAS HABILITATÓRIAS
Habilitação/Qualificação

Documento

Exigência
Sim

Habilitação Jurídica
Regularidade Fiscal e Trabalhista
Qualificação Técnica
Qualificação Econômico-Financeira

Cumprimento do disposto no art. 7,
XXXIII, CF/88.

Art. 28, II, da LLC
Art. 29 da LLC
Garantia
Índices
Certidão de falência
Capital ou Patrimônio
Líquido
Declaração

Não

x
x
x
x
x
x
x
x

9. DAS OBRIGAÇÕES ESPECIAIS DA CONTRATANTE
9.1. Efetuar os pagamentos nas condições e prazos estipulados.
9.2. Designar um servidor para acompanhar a execução e fiscalização do objeto deste Instrumento.
9.3. Notificar, por escrito, à licitante vencedora, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso
do fornecimento, fixando prazo para sua correção.
10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
10.1. A empresa a ser contratada deverá fornecer equipamentos/materiais de primeira qualidade.
10.2. A Contratada se compromete a realizar a entrega do veículo conforme descrito na clausula
primeira, in loco (sede do Município) no prazo de até 60 (sessenta) dias a contar da data do
recebimento da ordem de compra, em observância ao que prescreve o instrumento
convocatório/edital, o anexo I – Termo de Referência, a Lei Federal nº: 8.666/93 e suas alterações
e demais legislação pertinente dentre elas o Código de Defesa do Consumidor, e de acordo com os
valores descritos na proposta de preços reformulada pós lances, instrumentos estes que fazem
parte deste contrato administrativo para todos os efeitos legais e de direito, independentemente de
transcrição.
10.3. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo, em decorrência do fornecimento/entrega dos veículos ora
contratados.
10.4. Dar garantia da parte mecânica (motor e caixa) pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses, em
conformidade com o fabricante, avocando para si eventuais custas decorrentes de substituição de
peças e ou mão de obra decorrente.
11. ESPÉCIE DE PREGÃO SUGERIDO
11.1. Pregão Presencial.
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Observação: O pregão eletrônico no Município de Santa Cruz do Xingu/MT se torna inviável a
partir do momento que o município não acompanha a modernidade tecnológica, sendo que o
fornecimento de internet é frágil e inconsistente.
12. RESULTADOS ESPERADOS
12.1. Garantir atendimento com qualidade à população, junto à Secretaria Municipal de Saúde.
13. DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS A SEREM ALCANÇADOS, EM TERMOS
DE ECONOMICIDADE
13.1. A economicidade a ser obtida pela Administração, em relação à aquisição dos itens em
questão, poderá ser conseguida pelo recurso da competitividade entre empresas do ramo,
mediamente regular e adequado processo e procedimento licitatório, cujo fator preponderante
certamente será o de MENOR PREÇO POR ITEM. Assim mediante tal critério e/ou parâmetro,
necessariamente a Administração obterá a economia, não obstante seja ela uma expectativa que
dependerá diretamente do preço praticado no mercado em relação ao objeto ofertado pela empresa,
cuja escolha recairá naquela que cotar o menor preço.
14. DESIGNAÇÃO DO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
14.1. Ficam designados os seguintes membros para promover o pregão presencial, de acordo com
a Portaria nº. 002/SAD/2019 de 02 de Janeiro de 2019.
ASTOR ALBRECHT – PREGOEIRO OFICIAL
CLAUDIA ROSA DA SILVA – 1ª MEMBRO SUBSTITUTA
EDELSON JOSÉ BARRETO – 1ª MEMBRO SUBSTITUTO

Santa Cruz do Xingu - MT, 01 de Abril de 2019.

_______________________________
ROSILDA DIAS DOS SANTOS
Secretaria Municipal de Saúde
Decreto nº 005/2018
CPF: 855.073.691-00
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ANEXO VII
PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2019
MINUTA DO CONTRATO

O MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO XINGU/MT, Pessoa Jurídica de Direito Público
Municipal, com sede administrativa à Avenida 14 de setembro, s/nº, Centro, nesta cidade, inscrita
no C.N.P.J. sob n° 04.178.518/0001-70, neste ato representado por seu Prefeito, o senhor Marcos
de Sá Fernandes da Silva, brasileiro, casado, residente à Rua Marcelino Simão da Silva, s/n°,
centro, nesta cidade, portador da Cédula de Identidade RG n° 0978393-8 SJ/MT e CPF sob o n°
921.471.271-91, doravante denominada simplesmente de CONTRATANTE, e a
empresa................................................, inscrita no CNPJ sob o número .............................,
estabelecido(a) à.................., nº .........., Bairro ................, no Município de ........................,
representado(a) neste ato pelo(a) Senhor(a) ....................................., portador(a) do RG nº
.......................... e do CPF n° ............................, residente e domiciliado(a) à......................,
n°................, Bairro .................., cidade de ..............................., doravante denominado de
CONTRATADA, resolvem celebrar a presente Contratação nos termos do Pregão Presencial nº
008/2019, mediante as Cláusulas e condições a seguir estabelecidas.
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
1.1. AQUISIÇÃO DE VEICULO AMBULÂNCIA TIPO A PARA O MUNICÍPIO DE
SANTA CRUZ DO XINGU-MT, de acordo com as especificações descritas no presente Edital e
seus anexos.
1.2. O termo de referência elaborado conforme Proposta de Aquisição/Material Permanente nº da
Proposta: 5107741712211258830 celebrado entre Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Xingu e
Fundo Nacional de Saúde – Ministério de Saúde – Governo Federal.
CLÁUSULA SEGUNDA: DA LICITAÇÃO
2.1. Para adquirir o objeto deste contrato foi realizado procedimento licitatório na modalidade
Pregão nº 008/2019, na forma Presencial, com fundamento nas Leis nº 10.520/02, nº 8.666/93 e
alterações posteriores, no que couber, conforme autorização da Autoridade Competente, Prefeito
Municipal Marcos de Sá Fernandes da Silva.
CLÁUSULA TERCEIRA: DA VIGÊNCIA
3.1 - O contrato observará a vigência de ____/_____/2019 a ____/_____/2019 observando o
equilíbrio financeiro nos parâmetros da proposta, podendo a juízo exclusivo da contratante, ser
prorrogado mediante Termo Aditivo, limitando-se as condições previstas no artigo 57 § 1° e 2° da
Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.
CLÁUSULA QUARTA: DOS PREÇOS POR ITEM
4.1. Pela execução do objeto do presente contrato, a Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Xingu,
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fica contratado o preço referente ao item 01, R$ ______ (_____), totalizando o valor de R$
__________ (__________) o qual será pago quando venha a ser executado na sua totalidade.
4.2. A Contratada ficará obrigada a aceitar os aumentos e supressões, a qualquer época, tendo em
vista que as quantidades estimadas poderão sofrer alterações no decorrer do exercício, respeitandose o exposto no artigo 65 da Lei 8.666/93.
4.3. O valor contrato será fixo e irreajustável até a vigência do presente instrumento, ressalvado o
disposto na alínea ‘d’ do inciso II do artigo 65 da Lei nº. 8666/93.
CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
5.1. Serão de responsabilidade da CONTRATADA:
a) O pagamento de seguros, impostos, taxas e serviços, encargos sociais e trabalhistas, e quaisquer
despesas referente ao fornecimento das mercadorias mencionadas, inclusive licença em repartições
públicas e autenticações do contrato e dos documentos a ele relativos, se necessários.
5.2. A Contratada se compromete a realizar a entrega do veículo ambulância, conforme descrito
na clausula primeira, in loco (sede do Município) no prazo de até 60 (sessenta) dias a contar da
data do recebimento da ordem de compra, em observância ao que prescreve o instrumento
convocatório/edital, o anexo I – Termo de Referência, a Lei Federal nº: 8.666/93 e suas alterações
e demais legislação pertinente dentre elas o Código de Defesa do Consumidor, e de acordo com os
valores descritos na proposta de preços reformulada pós lances, instrumentos estes que fazem
parte deste contrato administrativo para todos os efeitos legais e de direito, independentemente de
transcrição.
5.3. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo, em decorrência do fornecimento/entrega dos veículos ora
contratados.
5.4. Dar garantia da parte mecânica (motor e caixa) pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses, em
conformidade com o fabricante, avocando para si eventuais custas decorrentes de substituição de
peças e ou mão de obra decorrente.
CLÁUSULA SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
6.1.1. Modificar unilateralmente o contrato, para melhor adequação as finalidades de interesse
público, sendo respeitados sempre os direitos da CONTRATADA:
6.1.2. Rescindir unilateralmente o contrato, nos casos especificados no inciso I do artigo 79 da Lei
8666/93.
6.1.3. Alterar unilateralmente o contrato quando houver modificação do objeto ou das
especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;
6.1.4. Quando necessárias à modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou
diminuição quantitativa do seu objeto;
6.1.5. Cumprir fielmente todas as cláusulas avençadas e as normas desta lei, respondendo pela
inexecução total ou parcial da aquisição dos equipamentos e materiais permanentes;
6.1.6. Ter reservado o direito de não mais adquirir as mercadorias/objetos da contratada caso a
mesma não cumpra o estabelecido no presente contrato, aplicando ao infrator as penalidades
previstas na Lei n. 8.666/93;
6.1.7. Efetuar os pagamentos devidos à contratada pela aquisição das mercadorias de acordo com
as disposições do presente contrato;
6.1.8. Enviar à contratada o documento comprovante de arrecadação competente toda vez em que
ocorrer a retenção de impostos sobre a Nota Fiscal de Compra;
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6.1.9. Denunciar as infrações cometidas pela contratada e aplicar-lhe às penalidades cabíveis nos
termos da Lei n. 8.666/93;
6.1.10. Modificar ou rescindir unilateralmente o contrato nos casos previstos na Lei n. 8.666/93;
6.1.11. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada.
6.2. O regime jurídico deste Contrato confere a CONTRATANTE as prerrogativas relacionadas
no art. 58 da Lei n°. 8.666, de 21 de junho de 1993.
CLÁUSULA SETIMA DO PRAZO DE FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS
7.1. A CONTRATADA observará o prazo de 60 (sessenta) dias corridos do contrato, para o
fornecimento dos equipamentos/materiais, promovendo, então, sua entrega em perfeita condição.
Só se admitirá a prorrogação deste prazo quando houver impedimentos que paralisem ou
restrinjam o normal andamento da entrega dos equipamentos e materiais permanentes decorrentes
de fatos alheios à responsabilidade da CONTRATADA, atentados e reconhecidos pela
Administração Municipal.
7.2. O item que integra o objeto contrato deverá ser entregue na sede do município de Santa Cruz
do Xingu-MT, mediante acompanhamento do responsável pelo Setor de Compras.
CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
8.1. As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta da seguinte Rubrica Orçamentária:
8.1.1. 328 04.002.10.302.0018.1058.449052.00000 – Equipamentos e Material Permanente
– fonte 347
CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO
9.1. Os pagamentos serão efetuados conforme efetiva entrega dos equipamentos/materiais
mediante autorização e encaminhamento das referidas Notas Fiscais originais ao Setor Contábil, e
findado todo o processo de empenho e liquidação, e emissão da ordem de pagamento pelo
financeiro até o 15º dia útil do mês subsequente.
9.2. Não será efetuado pagamento antecipado.
9.3. Fica vedado à emissão de boletos bancários.
9.4. Os pagamentos serão efetuados nas modalidades de depósito bancário devendo a Contratada
indicar o número de sua conta corrente, agência, e banco correspondente ou receber na tesouraria
da Prefeitura. Caso gere “doc”, fica a cargo da Contratada às despesas bancárias que a operação
vier a ocorrer.
CLÁUSULA DÉCIMA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
10.1. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:
10.1.1. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de
lavratura de termo aditivo ou apostilamento a presente Contrato;
10.1.2. A CONTRATADA obriga-se a se manter, durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação e a cumprir fielmente as cláusulas ora avençadas, bem como as
normas previstas na Lei nº 8.666/93 e legislação complementar;
10.1.3. Vinculam-se a este Contrato, para fins de análise técnica, jurídica e decisão superior o
Edital de Pregão Presencial nº 008/2019, seus anexos e a proposta da contratada;
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10.1.4. É vedado caucionar ou utilizar a presente licitação para qualquer operação financeira, sem
prévia e expressa autorização do MUNICÍPIO.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA PUBLICAÇÃO
11.1. Para eficácia do presente instrumento, o Município de Santa Cruz do Xingu/MT
providenciará, caso necessário, a publicação do seu extrato no Diário Oficial da União, Diário
Oficial de Contas TCE/MT, Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso,
conforme Lei nº 10.520/02.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DO FORO
12.1. As partes contratantes elegem o foro de Vila Rica - MT como competente para dirimir
quaisquer questões oriundas do presente instrumento, inclusive os casos omissos, que não
puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
E por estarem de acordo, as partes firmam o presente contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e
forma para um só efeito legal.
Santa Cruz do Xingu/MT, ____ de ________de 2019.

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO
XINGU/MT
MARCOS DE SÁ FERNANDES DA
SILVA
Prefeito Municipal

NOME DO RESPONSÁVEL
NOME DA EMPRESA
CNPJ
CONTRATADA
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